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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi 

Para pakar psikologi berpendapat neuron/sel-sel otak berkembang sangat baik pada usia 

0-1 tahun pertama. Usia dini merupakan masa yang sangat penting bagi anak untuk 

bertumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikis, atau psikologi. Oleh karena itu 

pentingnya untuk menstimulasi anak sejak dini sebagai upaya mengoptimalkan jenis-

jenis perkembangannya baik emosional maupun fisik1. Pemenuhan gizi yang baik pada 

anak untuk membantu meningkatkan kemampuan berfikir dan pertumbuhan fisiknya. 

Kurangnya pemberian gizi yang baik tentunya akan menghambat dan dapat 

menimbulkan keterlambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada anak. 

Selain menghambat pertumbuhan fisik pada anak, kurangnya memerhatikan gizi yang 

baik pada anak juga dapat berdampak pada perkembangan otak anak. Sebab dalam 

perkembangan otak terdapat aspek-aspek perkembangan anak usia dini yang terdiri dari: 

Kognitif, Moral, Sosial Emosional, Psikomotorik, bahasa dan seni. Keenam aspek 

tersebut sangat mendominasi dalam perkembangan anak.  

Penanganan masalah gizi perlu mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan termasuk 

di daerah perkotaan yang mana kedua orang tua disibukkan dengan pekerjaan. 

Pemerintah atau Instansi Kesehatan perlu mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada 

seluruh masyarakat tentang pentingnya menu gizi yang seimbang untuk anak. Kebutuhan 

gizi pada anak- 4 anak yang baik dan seimbang perlu diketahui oleh orangtua, supaya 

orangtua lebih memerhatikan makanan yang harus dikonsumsi oleh anak dengan baik 

serta diharapkan dapat menyediakan menu makanan yang mengandung gizi seimbang 

sehingga dapat membantu tumbuh kembang pada anak dan kesehatan pada anak. 

Berdasarkan hasil data yang kami temui saat terlibat dalam pelaksanaan Posyandu di RT 

004/ RW 002 masih ditemukan kasus terkait gizi yang baik dan seimbang. Anak-anak di 

RT 004/ RW 002 Sepanjangan Jaya cenderung lebih menyukai makanan yang jauh dari 

gizi yang seimbang bahkan cenderung makanan yang dikonsumsi tersebut mengandung 

kalori yang tinggi dan juga bahan-bahan yang sangat berbahaya bagi tubuh anak. 

Makanan yang dipilih oleh anak cenderung makanan instan atau junk food dan makanan-



makanan yang tidak menyehatkan yang dijual bebas dijalan-jalan yang tidak terjaga 

kebersihan dan kehigenisannya, anak-anak juga cenderung mengkonsumsi snack atau 

makanan ringan yang banyak mengandung bahan-bahan pengawet dan MSG yang 

berbahaya untuk kesehatan anak.  

Di RT 004/ RW 002 sudah ada kegiatan kesehatan yang sudah cukup lama yaitu 

posyandu menangani balita ( bayi umur dibawah 5 tahun) dan ibu-ibu hamil maupun ibu 

menyusui. Kegiatan posyandu dilakukan setiap satu bulan sekali setiap hari rabu, minggu 

pertama awal bulan. Posyandu dilakukan untuk memberikan pelayanan yang ditujukan 

untuk memantau perkembangan dan kesehatan balita bisa menimbang berat badan, 

mengukur tinggi badan, dan melakukan pengecekan dasar kesehatan balita. Namun 

selama ini kegiatan hanya dilakukan oleh Kader dan pendampingan oleh Bidan 

Koordinator, sehingga melalui kegiatan ini kami ingin melakukan Penyuluhan dan 

memberikan edukasi cara melakukan stimulasi kepada balita untuk mengoptimalisasi 

tumbuh kembangnya. 

B. Masalah Mitra 

1. Identifikasi Masalah 

a. Kurang pengetahuan orang tua mengenai cara memantau pertumbuhan dan  

perkembangan anak  

b. Kurang Pengetahuan bagaimana melakukan stimulasi pertumbuhan dan 

perkembangan bayi dan balita. 

c. Kurang pengetahuan mengenai makanan bergizi yang mendukung pertumbuhan 

dan perkembangan anak. 

2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana tingkat pengetahuan orang tua mengenai cara Optimalisasi 

Pertumbuhan dan Perkembangan bayi dan balita melalui stimulasi tumbuh 

kembang dan makanan bergizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II  

SOLUSI TARGET DAN LUARAN 

 

A. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Setelah diadakan penyuluhan diharapkan parang orang tua khususnya ibu dapat 

memahami bagaiman mengoptimalkan pemantauan pertumbuhan dan  

perkembangan bayi dan balita melalui stimulasi dan makanan yang bergizi. 

2.     Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tentang bagaimana cara memantau pertumbuhan dan  

perkembangan bayi dan balita 

b. Mengetahui tentang cara melakukan stimulasi untuk mendukung pertumbuhan 

dan  perkembangan bayi dan balita  

c. Mengetahui tentang makanan – makana yang bergizi pendukung pertumbuhan 

dan  perkembangan bayi dan balita 

 

B. Manfaat Kegiatan 

1. Bagi Ibu 

a. Menambah pengetahuan ibu tentang bagaimana cara mengoptimalkan tumbuh 

kembang anak melalui stimulasi dan makanan – makana yang bergizi pendukung 

pertumbuhan dan  perkembangan bayi dan balita. 

b. Memberikan dukungan dan kemampuan ibu menyiapkan makanan – makanan 

yang bergizi sesuai dengan pemantauan pertumbuhan dan  perkembangan bayi 

dan balita. 

2. Bagi Masyarakat  

a. Para suami dan keluarga dapat membantu memberikan support agar saling 

bersinergi dalam melakukan pemantauan pertumbuhan dan  perkembangan bayi 

dan balita 

  

 

 



BAB III  

METODE PELAKSANAAN 

A. Solusi Yang Ditawarkan 

1. Tim pengabdian masyarakat melakukan penyuluhan untuk menyampaikan 

informasi Kesehatan mengenai pemantauan pertumbuhan dan  perkembangan 

bayi dan balita. 

2. Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan demonstrasi mengenai makanan 

yang mendukung tumbuh kembang anak dan stimulasi kepada anak untuk 

mengoptimalkan pertumbuhan dan  perkembangan bayi dan balita. 

 

B. Metode Pendekatan 

Dalam rangka mencapai tujuan yang tercantum diatas, maka ditempuh langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Menghubungi RT dan kader untuk mengetahui jumlah data anak  

2. Melakukan koordinasi dengan bidan koord. wilayah 

3. Mengajukan surat permohonan pelaksanaan kegiatan di RT 004/ RW 002 

sepanjang jaya. 

4. Pendekatan melalui Pihak desa,/ kelurahan setempat  

5. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan mematuhi protocol Kesehatan, kegiatan 

penyuluhan dilakukan secara langsung di rumah Pak RT. 

6. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Kamis, 09 Juni 2022 dengan metode 

penyuluhan dan demonstrasi secara langsung di kegiatan Posyandu RT 04. 

 

C. Partisipasi Mitra 

Kegiatan ini tidak akan berhasil tanpa adanya keterkaitan dengan beberapa pihak lain. 

Dalam hal ini Ketua RT 04 dan para kader serta pihak yang mempunyai wewenang 

diharapkan turut mensukseskan kegiatan ini dengan memberi dukungan dan 

memudahkan koordinasi pengadaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan 

tema “ Optimalisasi Pemantauan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita“ dengan sasaran 

dalam kegiatan ini adalah orangtua yang membawa anak ke posyandu. Metode yang 

digunakan adalah penyuluhan dan demonstrasi secar langsung. 

 

 



BAB IV 

HASIL KEGIATAN DAN LUARAN 

 

A. Hasil 

Hasil akhir dari kegiatan penyuluhan kali ini dalam rangka pengabdian kepada 

masyarakat diperoleh hasil antara lain : 

1. Waktu Pelaksanaan 

Penyuluhan dilakukan pada hari Kamis, Tanggal 09 Juni 2022 Pukul 08.00-11.00 

WIB 

2. Tempat Pelaksanaan 

Penyuluhan dilakukan secara langsung di rumah pak RT 004/RW 002, kel. 

Sepanjang jaya, Kel. Rawalumbu.  

3. Peserta Yang Hadir 

Perserta pada kegiatan penyuluhan ini adalah terdiri dari ibu hamil, ibu yang 

membawa bayi dan balita, Para Kader. Jumlah pesertanya adalah 30 Orang. 

4. Pencapaian 

Peserta kegiatan penyuluhan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 

termasuk warga, para kader, Bidan koord. wilayah dan Pak RT sangat antusias 

untuk mengikuti kegiatan ini dan mendukung agar kegiatan ini terusa berlanjut. 

Keantusiasan juga dapat terlihat dari banyaknya pertanyaan yang masuk kepada 

kami sebagai penyaji atau penyelenggara, bahkan ada warga dan kader yang 

melakukan konseling secara langsung mengenai masalah yang dihadapi. 

B. Luaran 

1. Pengetahuan masyarakat RT 004/RW 002 Kel. Sepanjangjaya, Kec. Rawalumbu 

tentang optimalisasi pertumbuhan pekembangan melalui stimulasi edukasi dan 

makanan bergizi semakin meningkat, pengetahuan tentang stunting, gizi buruk 

dan pengolahan makanan bayi sehat. Selain hal itu keluarga juga semakin 

memahami bagaimana menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan. 

2. Rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang secara berkesinambungan 

di RT 004/ RW 002 

 

 

 

 



BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan Kesehatan tentang 

Optimalisasi Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi di RT 004/ RW 002 kel. 

Sepanjang jaya, Kel. Rawalumbu, dalam rangka kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Antusias partisipan yang sangat kuat 

2. Ibu hamil yang mengikuti ada 16 orang 

3. Ibu hamil menyatakan bahwa semakin bertambah pengetahuannya setelah 

mengikuti kegiatan ini 

 
B. Saran 

1. Untuk Tenaga Kesehatan 

a. Menyusun kegiatan rutin untuk memberikan informasi kesehatan 

khususnya terkait pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita agar 

masyarakat mengetahui cara memantau pertumbuhan dan perkembangan 

bayi dan balita. 

b. Melakukan pemantauan kepada bayi balita yang mengalami gizi buruk, 

stunting. 

2. Untuk Tokoh masyarakat (RT dan Kader) 

a. Memberikan motivasi dan informasi mengenai cara melakukan 

optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita 

b. Memberikan support / dukungan kepada masyarakat agar bersama – sama 

saling membantu untuk menoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan  

3. Masyarakat dan orang tua. 

a. Memberikan dukungan dan sebagai support system dalam 

mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita 

b. Berperan aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan 

balita. 

c. Mencari informasi tentang menstimulasi dan makanan yang bergizi untuk 

mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. 
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